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Kallelse till styrelsemöte 
Härmed kallas styrelsen till möte: 
Den: 5 november, klockan 18:00. Plats: Helsingborgen 
Ärende till mötet anmälas senast 5 november , klockan 16.00. 
 
I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen Anton Mathisson 
Ordförande 
Stampus 
 
Dagordning  
MÖTESTEKNISKA BESLUT 

1. Mötets öppnande 
2. Val av mötesordförande 
3. Val av sekreterare 
4. Val av justerare, tillika rösträknare 
5. Närvarande 
6. Adjungerade 
7. Fastställande av dagordning 

 
ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT 

8. Föregående mötesprotokoll (5 min) 
9. Beslut 
10. Information 

a. Nästa möte - Agoras höstmöte (2 min) 
b. Projektgruppen (1 min) 

11. Diskussion 
a. Utvärdera Halloween (5-10 min) 
b. Eventförrådet (5 min) 
c. IQ (5-10min) 
d. Fotovägg (5-10 min) 
e. Personalsittning (10 min) 
f. Vårens event (5-10 min) 

i. Homecoming 
ii. Mellosittning 
iii. Eventutskottet 
iv. Vårfest 
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g. Alla mot cancer (5 min) 
h. Delta i Agoradagen och MässING 
i. Planera pub- och klubbkvällar 

12. Postgenomgång (5 min) 
 
ÖVRIGT  

13. Mötets avslutande  
Beräknad tid: 70 min 
 
MÖTESTEKNISKA BESLUT 

1. Mötets öppnande 
Stampus ordförande Anton Mathisson förklarar mötet öppnat. 
 

2. Val av mötesordförande 
Mötet beslutar att välja Anton Mathisson till mötesordförande. 
 

3. Val av sekreterare 
Mötet beslutar att välja Anna Nordlund till mötessekreterare.  
 

4. Val av justerare, tillika rösträknare 
Mötet beslutar att välja och Linn Eriksson och Christof Gasser 
 

5. Närvarande 
Namn Post 
Anton Mathisson Ordförande 
Anna Nordlund Vice ordförande  
Jesper Olsson Pubmästare 
Josefine Wennerholm Ekonomiansvarig  
Carin Hellberg Pubmästare 
Andreas Ivarsson IT-ansvarig 
Max Persson Näringslivsansvarig  
Christof Gasser Utskottsansvarig  
Malin Andersson Marknadsföringsansvarig 
Linn Eriksson Fastighetsansvarig 
 
Icke närvarande 
Victor Lindroth Stationschef 
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6. Adjungerande  

 
7. Fastställande av dagordningen  

Mötet beslutar att fastställa dagordningen. 
 
ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT 

8. Föregående protokoll 
Mötet beslutar att godkänna föregående mötesprotokoll.  
Genomgång av föregåendes mötets postgenomgång.  
 

9. Beslut  
-  
10. Information 

a. Nästa möte - Agoras höstmöte (2 min) 
Agoras höstmöte sker nästa vecka under styrelsemötet den 12/11 kl: 18.30. Frågan är om vi ska flytta vårt 
styrelsemöte om majoriteten vill delta Agoras höstmöte.  
Majoriteten vill flytta mötet till tisdagen till andra våningen.  
 
Styrelsemötet flyttas till den 13/11 kl:17.00 
 

b. Projektgruppen (1 min) 
Datumet flyttas från 20/11 till 21/11 kl:18.00 
 

11. Diskussion 
a. Utvärdera Halloween (5-10 min) 

- Pubmästaren ska prata med serveringsansvarig för kvällen för en utvärdering.  
- Lärdom vi tar med från eventet är att till nästa stora så ska vi ha inträdesbiljetter för att underlätta i 

entrén.  
- Vakterna fick agera då några gäster var för berusade.  
- Polisen kom för att kolla läget men de ansåg att allt gick bra till.  
- Medlemmarna och dess gäster uppskattade kvällen. 
- Högtalaren vid baren var inte på men det uppskattade barlaget och medlemmarna reagerade inte på 

det. 
- Som tack till barlaget så får de en extra förmån på torsdag.  
- Tips från medlemmarna är att använda shotluckan.  
- Galgarna tog slut.  

 
b. Eventförrådet (5 min) 
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Eventförrådet behövs städas och rensas och därefter får eventutskottet bestämma vad de vill ha kvar och vad 
som ska kastas.  
Samtidigt som detta sker så ska korridoren på nedre våningen städas.  
Sker en timme efter nästa möte.  
 

c. IQ (5-10min) 
Vice ordförande i föregående års styrelse har startat ett projekt med IQ. Det finns ingen information om vad 
detta projekt är. Alla i styrelsen har fått tillgång till dokumentet som IQ vill ha godkänt.  
Styrelsen bestämmer att bordlägga diskussionen och se om det ska godkännas efter att mer information har 
fåtts.  
 

d. Fotovägg (5-10 min) 
Vi ska ordna en Fotovägg med alla föreningar. En förfrågan har skickats till HBK om vi får göra detta. Mot 
väggen mot baren ska tre snören ska kort hängas på. Varje föreningen får välja 5 bilder.  
En bild ska vara loggan för varje förening.  
Ett inlägg ska göras i styrelsegruppen där bilder kan laddas upp så ska vi kommentera om vi tycker den ska 
användas.  
 

e. Personalsittning (10 min) 
Sker 8/12.  
Alla i styrelsen ska dela i sina respektive grupper att sittningen närmar sig.  
Alla “barn” ska anmäla sig till sin ledare/styrelseledamot.  
Se separat dokument 
 

f. Vårens event(5-10 min) 
i. Homecoming 

Första festen på våren.  
Sker en 12/1 
50 kr inträde 

ii. Mellosittning 
9/3 sker mellofinalen. Förslag är att ha sittning och se finalen tillsammans. 
Eventutskottet ska driva detta.  
 

iii. Eventutskottet 
Utskottsansvarig ska prata med eventutskottet att de ska börja planera inför våren.  
 

iv. Vårfest 
Istället för vårfestivalen.  
Antingen styrelsen eller eventutskottet ska driva i detta.  
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g. Alla mot cancer (5 min) 
Sker 21/11.  
Eventutskottet har inte gett svar så styrelsen håller i detta.  
Till nästa möte ska styrelsen tänka på vad vi kan göra på denna dagen.  
Vi ska baka dagen innan och sälja på U2  
 

h. Delta i Agoradagen och MässING 
Detta är företagsmässor som ska ske på U2.  
Vi tackar nej 
 

i. Planera pub- och klubbkvällar 
8/11 pub 
15/11 klubb 
22/11 pub 
29/11 klubb 
6/12 julbord  
 

12. Postgenomgång 
a. Näringslivsansvarig 

Inget styrelsearbete  
 

b. Marknadsföringsansvarig 
Rutinarbete  
 

c. Utskottsansvarig 
Möte med pong-utskott torsdag, möte med sandra om tandem, möte med internationell student om 
att starta upp basket, Sitta på U2 
 

d. IT-ansvarig 
Protokoll, kolla på DJ-båsen om det går att laga eller om vi ska beställas nytt.  
 

e. Pubmästare, bar 
Beställa dricka och jobba på torsdagspuben 
 

f. Ekonomiansvarig 
Bokföra och fakturera 
 

g. Fastighetsansvarig 
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